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 تعيين ميزان تزريق بهينه آب ژاول به آب دريا در فصول مختلف سال
 
 

 سيد علي دريا باري
 )ايران-مازندران(كميته تحقيقات شركت مديريت توليد برق نكا 

 
 درجه حرات آب دريا-سرعت آب دريا–پايلوت پلنت –رسوبات بيولوژيكي -تزريق آب ژاول :كلمات كليدي

 
 
 

 : چكيده 
نيروگاه نكا كنترل و ) كندانسور(ك كن در سيستم خن

حفاظت از صدمات بيولوژيكي با تزريق آب ژاول 
انجام مي گيرد تعيين ميزان بهينه )Naoclهيپوكلريت سديم (

تزريق آب ژاول موضوع پروژه تحقيقاتي حاضر مي باشد كه 
تا كنون تحت عنوان موضوع پروژه كاري در دنيا انجام نشده 

 . است
بررسي تأثير ميزان تزريق آب ژاول بر روي ن موضوع با يا

رسوبات بيولويكي جداره لوله هاي كندانسور پايلوت پلنت كه 
در حقيقت عين سيستم خنك كن نيروگاه منتهي با تعداد سه 

هدف كلي پروژه . عدد لوله آزمايشي بوده است انجام گرديد
بررسي امكان كاهش تزريق و يا عدم تزريق آب ژاول در 

اين كار در دماهاي مختلف آب دريا .  بوده استفصول سرد
 . در فواصل زماني مختلف بررسي گرديد

 5 الي 4برآيند تحقيق حكايت از آن مي كند كه در حدود 
ميزان % 20ماه از سال مي توان تزريق آب ژاول را به ميزان 

اهميت اين موضوع در كاهش . تزريق فعلي كاهش داد
و فوايد )  بيست مييون تومان ساالنه(هاي توليد برق  هزينه

معادل (زيست محيطي و كاهش هزينه ارزي توليد برق 
 . بوده است) طول عمر سلهاي آب ژاول سازي% 13افزايش 

 مقدمه 
روش هاي متنوعي براي كنترل و جلوگيري از رشد 
ميكروارگانيزمها وجود دارند كه جديدترين و در عين حال پر 

مي باشد كه ) O3(تزريق ازن هزينه ترين و سالمترين آنها 
عمدتاً براي تصفيه آب آشاميدني كاربرد دارند، كنترل صدمات 
بيولوژيكي آبهاي صنعتي با تزريق محلول هيپوكلريت 

 انجام مي گيرد كه در (Naocl)باالخص سديم هيپوكلريت 
سيستم خنك كن نيروگاه نكا از اين روش استفاده مي شود و 

آن موضوع پروژه تحقيقاتي حاضر تعيين ميزان تزريق بهينه 
مي باشد كه تا كنون كاري تحت عنوان پروژه انجام نشده 

 .است
نتايج حاصل از اين تحقيق در كليه سيستم هاي خنك كن 
نيروگاهها و ساير برج هاي خنك كننده صنعتي با توجه به 

نتايج حاصله . گونه هاي موجود ميكروارگانيزمها كاربرد دارند
ي اين مسئله است در حالتي كه درجه حرارت از تحقيق گويا

 نصف از باشد و بار واحد بيشتر14.7ocآب دريا كمتر از 
مي توان بدون )  مگاوات220بيش از (ظرفيت اسمي باشد 

بروز هيچگونه مشكلي در سيستم در هر سه شبانه روز يك 
) آب ژاول (ت سديم هيپركلريppm35/0شبانه روز با غلظت 

 .تزريق نمود
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 مقالهشرح 
ميزان : عوامل موثر در رشد ميكروارگانيزمها عبارتند از 

 سرعت آب – آب دريا PH – عمق دريا –شوري آب دريا 
 درجه حرارت آب دريا در -دريا در داخل لوله هاي كندانسور

 )1.(خروجي لوله هاي كندانسور
 آن PH عمق دريا و -ل ميزان شوري آب درياثعواملي م

ايي بوده كه مورد بحث اين تحقيق عوامل طبيعي و جغرافي
 .نبوده و نيستند

مطابق (جهت تعيين ميزان بهينه آب ژاول پايلوت پلنتي 
طراحي گرديد كه لوله هاي آن از نظر ابعادي ) 1شكل 

هم اندازه و عين لوله هاي ) ضخامت و طول و قطر و جنس(
سيستم خنك كن نيروگاه بوده وسرعت آب دريا و درجه 

وله هاي كندانسور هم با تنظيم دبي بخار حرارت خروجي ل
گرم كننده و آب دريا عين سيستم خنك كن شبيه سازي 

جنس لوله هاي كندانسور از نوع آلومينيم براس . گرديدند
در فصول مختلف سال و دماهاي متغير آب دريا اثر . است

ميزان تزريق آب ژاول بر روي رسوبات بيولوژيكي جداره لوله 
براي . ررسي گرديده كه به شرح زير استهاي كندانسور ب

تحقيق موضوع پروژه مي بايست تأثير ميزان تزريق آب ژاول 
 را بر روي ميزان رسوبات بيولوژيكي جداره لوله هاي پايلوت

 .  بررسي نمودپلنت
در داخل پايلوت پلنت سه نوع جريان در سه عدد لوله 

ژاول وجود داشت كه در يكي از لوله ها اصالً تزريق آب 
انجام نمي شد و در لوله دومي آب ژاول مطابق معمول و رايج 

 و ppm1در فصل گرما با غلظت (سيستم خنك كن نيروگاه 
ودر لوله سومي آب ژاول ) ppm 5/0در فصل سرما با غلظت 

پس ) 3. (با غلظت متغير و با تناوب زماني تزريق مي گرديد
به مقدار ) شكاهش يا افزاي(از تغيير درجه حرارت آب دريا 

oc 5 لوله هاي تعويض شده و لوله هاي جديد در پايلوت 
پلنت نصب گرديدند، آزمايش تعيين ميزان رسوب بيولوژيكي 
روي لوله هاي تعويض شده انجام گرديد با هم مقايسه 

 .اند شده
ميزان رسوب بيولوژيكي در داخل لوله ها با روش آناليز 

ترتيب كه نمونه اي به اين ) 2(حرارتي انجام گرديده است

مشخص از هر لوله را ابتدا داخل آون در درجه حرارت 
oc105 ساعت خشك نموده ودر وزن آن را با 24 بمدت 

سپس داخل ) W1گرم (ترازوي دقيق اندازه گيري نموده ايم 
 ساعت قرار داده شده و سپس آن 4 به مدت oc580كوره در 

وده و وزن را در دسي كاتور تا درجه حرارت محيط خنك نم
با توجه به عدم ) W2گرم (آن را مجدداً اندازه گيري نموده 

كاهش وزن  نمونه هايي كه تزريق آب ژاول با غلظت مطلوب 
انجام شد مي توان گفت ميزان كاهش وزن لوله، ميزان 

 . رسوبات بيولوژيكي را نشان مي دهد

DiL
WW

cm
gr

π
21

2

−
ميزان ) گرم بر سانتي مترمربع (=

  �ات بيولوژيكيرسوب

 

 :شرح آزمايش هاي انجام شده 
 ، در فاصله 0c8/29 ≤ Tsea ≤ 0c 7/24-الف

 ∆ 0c 10=Tsea ، 30/7/81 لغايت 1/7/81زماني 
 ) در شرايط صد در صدر بارنامي واحد(

ول و نمونه شماره دو نمونه شماره يك بدون تزريق آب ژا
 بطور مداوم نمونه شماره سه با غلظت ppm5/0با غلظت 

ppm 8/0سرعت آب .  بطور مداوم، تزريق آب ژاول گرديد
.  متر بر ثانيه بوده است2در يا در داخل لوله هاي كندانسور 

 00297/0ميانگين رسوب بيولوژيكي در نمونه شماره يك 
 شماره دو فقط در دو متر گرم بر سانتي متر مربع و در نمونه

 گرم بر سانتي متر مربع و در 0009/0انتهايي لوله با ميانگين 
 0006/0 در يك متر انتهايي لوله با ميانگين 3نمونه شماره 

 . گرم بر سانتي متر مربع بوده است

 
 ، در فاصله 0c7/24≤ Tsea ≤ 0c 7/14-ب
در  (∆ 0c10=Tsea ، 11/9/81 لغايت 5/8/81زماني

 )شرايط حداكثر بار واحد
نمونه شماره يك بدون تزريق آب ژاول و نمونه شماره دو 

 بطور مداوم، نمونه شماره سه با غلظت ppm5/0باغلظت 

                                                 
1 π 1414000/3( عدد ثابت(L- طول نمونه لوله)سانتي متر (– Di 

 )سانتي متر(قطر داخلي لوله 
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ppm1سرعت آب .  بطور مداوم تزريق آب ژاول گرديدند
ميانگين . ر بر ثانيه بوده است مت2دريا در داخل لوله ها 

 گرم بر سانتي متر 00297/0رسوب بيولوژيكي در شماره يك 
 گرم 0008/0 ، 2مربع و در دو متر انتهايي لوله نمونه شماره 

فر بوده است ص تقريباً 3بر سانتي متر مربع و در نمونه شماره 
 تزريق آب 0c7/14بنابراين بهترين غلظت در دماي باالتر از 

  مي باشد ppm1بطور مداوم با غلظت ژاول 

 
 13/9/81  ، در فاصله زماني 0c7/14≤ Tsea-ج

 50در شرايط  (∆ 0c 6=Tsea ، 26/10/81لغايت 
 ). صدر بارنامي واحد

نمونه شماره يك بدون تزريق آب ژاول ونمونه شماره دو 
وم، نمونه شماره سه با غلظت  بطور مداppm 35/0با غلظت 

ppm35/0 ساعت 120 ساعت در هر 24( بصورت متناوب 
. تزريق گرديده اند) يعني يك شبانه روز در هر پنج شبانه روز

ميانگين رسوب .  متر بر ثانيه بوده است8/1سرعت آب دريا 
و .  صفر بوده است3و 2 و 1بيولوژيكي در نمونه هاي 

يط فوق عدم تزريق آب ژاول حكايت از آن دارد كه در سرا
هيچگونه مشكلي را در سيستم بوجود نمي آورد و زماني كه 

 متر بر ثانيه تقليل يافته است باز 5/0سرعت آب دريا حتي به 
هم ميزان رسوبات بيولوژيكي صفر بوده و در اين حالت هم 

 . مشكلي را در سيستم شاهد نبوديم

 

در  (∆ 0c7/14≤ Tsea  ،  0c 10=Tsea-ح
 1/11/81، در فاصله زماني )شرايط صد در صد بار واحد

  20/1/82لغايت 
نمونه شماره يك بدون تزريق آب ژاول ونمونه شماره دو 

 با تناوب زماني يك شبانه ppm 35/0آب ژاول با غلظت 
 غلظت روز در هر سه شبانه روز، نمونه شماره سه آب ژاول با

ppm 35/0 با تناوب زماني يك شبانه روز در هر پنج شبانه 
 متر بر ثانيه بوده است 8/1روز تزيق گرديده سرعت آب دريا 

فقط در انتهاي يك متر آخر لوله نمونه شماره يا ميانگين 
 گرم بر سانتي متر مربع و 00018/0رسوبات بيولوژيكي 

وبي در جداره  هيچگونه رس3 و 2ايط تزريق نمونه هاي ردرش

داخلي لوله هاي كندانسور مشاهده نگرديد ولي در همين 
 متر بر ثانيه رسيد در 5/0شرايط زماني كه سرعت آب دريا به 

 هيچگونه مشكلي از جهت رسوبات بيولوژيكي 2نمونه شماره 
 ميانگين رسوبات 3مشاهده نگرديد ولي در نمونه شماره 

مربع و در نمونه  گرم بر سانتي متر 00022/0بيولوژيكي 
 . گرم بر سانتي متر مشاهده گرديد00052/0شماره يك 

 
 ، در فاصله زماني 0c3/22 ≤ Tsea ≤ 0c 3/13-خ

در شرايط صد  (∆ 0c 10=Tsea ، 31/2/83 لغايت 1/2/83
 ) در صد بارنامي واحد

يك بدون تزريق آب ژاول و نمونه شماره دو نمونه شماره 
 بطور مداوم و در نمونه شماره سه با غلظت ppm1با غلظت 

ppm1 دو ( ساعت 120 ساعت در هر 48 با تناوب زماني
. آب ژاول تزريق گرديد) شبانه روز در هر پنج شبانه روز

ميانگين رسوبات .  متر بر ثانيه بوده است2سرعت آب دريا 
 گرم بر سانتي متر 0026/0نمونه شماره يك بيولوژيكي در 

 002/0 ، 3مربع و در نمونه شماره دو صفر و در نمونه شماره 
گرم بر سانتي متر مربع بوده است و نمايانگر اين است كه در 

 و ppm1شرايط فوق بهترين مقدار تزريق آب ژاول با غلظت 
 . تزريق پيوسته مي باشد

 
 ، فاصله زماني 0c8/29 ≤ Tsea ≤ 0c 3/22-د

 ∆ 0c 10=Tsea، 20/4/82 لغايت 5/3/82آزمايش 
 ) در شرايط صد در صد بار واحد(

نمونه شماره يك بدون تزريق آب ژاول و نمونه شماره دو 
 بطور مداوم ، نمونه شماره سه با غلظت ppm1با غلظت 

ppm1سه شبانه روز ( ساعت 120 در هر 72 تناوب زماني  با
سرعت آب . آب ژاول تزريق گرديد) در هر پنج شبانه روز

 . متر بر ثانيه بوده است2دريا 
 0031/0ميانگين رسوبات بيولوژيكي در نمونه شماره يك 

 سانتي متري انتهاي لوله 20گرم بر سانتي متر مربع و در 
 بر سانتي متر مربع و در  گرم00009/0 به ميزان 2شماره 

 گرم بر سانتي متر مربع بوده است 00237/0 ، 3نمونه شماره 
با توجه به نتايج آزمايش ها بهترين مقدار تزريق آب ژاول در 
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 به ppm1با غلظت ) د- خ- ب–الف (هاي  شرايط آزمايش
مي توان ) ج(حالت مداوم مي باشد و در شرايط آزمايش 

در ) ح(ود و در شرايط آزمايش تزريق آب ژاول را قطع نم
 با ppm35/0داخل لوله هاي كندانسور تزريق با غلظت 

تناوب هاي يك شبانه روز در هر سه شبانه روز و يك شبانه 
روز در هر پنج شبانه روز هيچگونه مشكلي را مشاهده 

 متر بر ثانيه تقليل 5/0نكرديم ولي وقتي سرعت آب دريا به 
تزريق يك شبانه روز در هر سه  (2يافت فقط در نمونه شماره 

شاهد مشكالتي در سيستم ) ppm 35/0شبانه روز با غلظت 
با توجه به نتايج فوق مي توان دريافت كه حداقل در . بوديمن

 ماه در سال مي توان ميزان تزريق آب ژاول را به ميزان 4طول 
فعلي كاهش داد كه در اين صورت ميزان صرفه جويي % 20

 ريال و افزايش طول عمر سلهاي آب 300/019/207ريالي 
 . مي باشد% 13ژاول سازي 

 

 بحث و نتيجه گيري
پس از انجام آزمايش روي لوله ها در مراحل مختلف نتايج 

 . زير حاصل شده است
در شرايطي كه درجه حرارت آب دريا كمتر از -الف

14/7oc بوده باشد و سرعت آب دريا در داخل لوله هاي 
 متر بر ثانيه بود و در حالتي كه بار 8/1 از كندانسور بيشتر
ظرفيت آن باشد عدم تزريق آب ژاول نه % 50توليدي واحد 

تنها مشكلي در داخل لوله بوجود نمي آورد بلكه در نقاطي از 
 متر بر ثانيه 5/0خروجي كندانسور كه سرعت آب دريا به 

تقليل مي يابد باز هم هيچگونه رسوب بيولوژيكي مشاهده 
 . يدنگرد
 14/7ocدرحالتي كه درجه حرارت آب دريا كمتر از -ب

ظرفيت اسمي توليد % 50بوده و بار توليدي واحد بيشتر از 
ساعاتي از يك شبانه ( ساعت 16باشد نيز مي توان به مدت 

 72(در هر سه شبانه روز ) باشد% 50روز كه بار واحد بيش از 
دون  تزريق نمود بppm 35/0 آب ژاول با غلظت )ساعت

اينكه هيچگونه مشكلي در سيستم و حتي در نقاطي از 
 متر بر ثانيه هم تقليل يابد 5/0خروجي آب دريا كه سرعت به 

 .، بوجود آيد
 و 14/7ocدر حالتي كه درجه حرارت آب دريا كمتر -ج

ظرفيت اسمي باشد، مي توان بمدت % 50بار واحد بيشتر از 
% 50حد بيش از ساعتي از شبانه روز كه بار وا( ساعت 16

  ساعت آب ژاول 120در هر ) توليد اسمي باشد
 تزريق نمود بدون اينكه هيچگونه oom 35/0با غلظت 

مشكلي در داخل لوله هاي كندانسور بوجود آيد ولي در 
 5/0نقاطي از خروجي كندانسور كه سرعت آب دريا كمتر از 

بقيه در . متر بر ثانيه باشد، رسوبات بيولوژيكي مشاهده گرديد
 آب ژاول با تزريق مداوم و پيوسته ppm1حالتها غلظت 

 .بهترين ميزان تزريق بوده است

 

 

14/7 ≤ Tsea 24/1  ≤ Tsea ≤ 8/16 30 ≤ Tsea ≤ 24/7 0( آب دريا درجه حرارتc( 
ــر 35/0  ميلــي گــرم در ليت

)ppm35/0 ( 
يك ميلي گرم در ليتر 

)ppm1( 
يك ميلي گرم در ليتر 

)ppm1( 
 بهترين غلظت تزريق آب ژاول

مــدت (يــك شــبانه روز 
زماني كه بار واحد بيش از      

در هر  )  مگاوات باشد  220
 16تقريبـاً   (سه شبانه روز    
 ) ساعت72ساعت در هر 

 مدت در تمام طول(ممتد 
 )شبانه روز

در تمام طول مدت (ممتد 
 )شبانه روز

 نحوه تزريق آب ژاول
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 پيشنهادات
عوامل بسيار مهم و مؤثر در ميزان رسوبات بيولوژيكي دما 
. و سرعت آب دريا در داخل لوله هاي كندانسور مي باشد

دماي خروجي آب دريا از تك تك لوله ها به سرعت آب 
دارد، بنابراين براي جلوگيري از دريا در داخل لوله بستگي 

اختالل نتايج آزمايش ها، كنترل سرعت در تك تك لوله ها و 
خالء واتر . دبي آب دريا دو عامل بسيار مهمي مي باشند

باكس سمت آب دريا در توزيع يكنواخت سرعت آب دريا در 
داخل لوله ها و دبي آب دريا بعنوان سازنده سرعت نقش 

 .تي بدقت اندازه گيري و كنترل شوندعمده اي دارند و بايس

  

 منابع و مأخذ
-م بيولوژي كنوني درياي خزر.م با قراف ر.ع-قاسم اف-1

 – موسسه تحقيقات شيالت -ترجمه حميد فتح اللهي پور
 .1367انتشارات تحقيقات شيالت گيالن مرداد 

بررسي تجمع -نظامي دكتر شعبانعلي و مهندس خداپرست-2
 انزلي موسسه تحقيقات االبتمواد آلي در رسوبات 

شيالت انتشارات تحقيقات شيالت گيالن بندر انزلي 
  5 صفحه 1372شهريور 

3- MAZANDARAN (NEKA) THERMAL 
POWER PLANT INSTRUCTION 
MANUAL, VOLUME 86, SECTION SD 
BABCOOK 1976.  
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